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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vanligaste dödsorsaken hos kvinnor respektive hos män är hjärt-kärlsjukdomar. 

Årligen sjukhusvårdas mer än 50 000 personer i Sverige för ischemisk hjärtsjukdom, cirka 

hälften av dessa p.g.a. hjärtinfarkt. Då viktiga orsaker till hjärtinfarkt är höga blodfetter, 

hypertoni, psykosocial belastning, dåliga matvanor och rökning, skulle primärprevention 

genom eliminerandet av dessa riskfaktorer kunna förväntas att kraftigt minska kostnaderna 

för vård av hjärt-kärlsjukdomar. En viktig riskelimineringsåtgärd är modifiering av 

blodlipidsammansättningen framför allt genom sänkning av halten av ”Low-density 

lipoprotein” (LDL). I detta sammanhang kan både farmakologiska (t ex statiner) och icke-

farmakologiska metoder, såsom livstilsåtgärder vara användbara. Syfte: Syftet med arbetet 

var att belysa farmakologiska och ekonomiska aspekter av farmakologisk och icke 

farmakologisk lipidsänkning i primärprevention av hjärtinfarkt. 

Metod: Arbetet utgjordes av en systematisk litteraturstudie som omfattade fyra 

vetenskapliga artiklar med hög kvalitet, som valdes ut för vidare analys. Resultat: Resultatet 

från de kliniska studierna visar att statiner reducerar koncentrationen av de skadliga 

blodfetterna, LDL, triglycerider och totalkolesterol och ökade HDL-kolesterolet. Fem års 

behandling av 1000 patienter med statiner i Storbritannien sparade den nationella 

hälsovården (NSH) 710 000 pund (ca 9 930 557 kr) och behandlingen med statiner under 

fem år resulterade i långsiktig nytta genom en reducering av antalet hjärtkärlhändelser. Dock 

saknas det ordentliga icke-farmakologiska studier för att besvara min frågeställning. 

Slutsats: Kostnadseffektiviteten av statinbehandling i primärprevention beror på 

sjukdomsrisken som föreligger för hjärt-kärlsjukdomar i populationen som behandlas. 

Värdet av statinbehandlingen i primärprevention hos personer med hög risk för hjärt-

sjukdom bedöms vara avsevärt både för individen själv och för samhället.  

Det krävs dock fler hälsoekonomiska studier som gjorts ur ett samhällsperspektiv för att man 

ska kunna se hur kostsamt statinbehandlingen är i primärprevention hos friska personer med 

hyperkolesterolemi. Det behöver även göras fler icke farmakologiska studier där man tittar 

på dietinterventioner. Detta är viktigt för att förkasta eller verifiera uppfattningar om nyttan 

av sådana interventioner.  
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SUMMARY 

 

Background: The most common cause of death for women and men is cardiovascular 

diseases.  Every year more than 50 000 people in Sweden are subjected to hospital-care for 

ischemic heart disease, about half of these due to myocardial infarction.  

Myocardial infarction may be caused by high blood lipids, hypertension, psychosocial stress, 

bad eating habits and smoking. Therefore, primary prevention through elimination of these 

risk factors can be expected to significantly reduce costs for treatment of cardiovascular 

diseases. An important risk elimination measure is modification of blood lipid composition, 

primarily by lowering the level of "low-density lipoprotein" (LDL). In this context, both 

pharmacological (e.g., statins), non-pharmacological methods, such as lifestyle measures 

may be useful. 

 

Objective: The purpose of this work was to highlight the pharmacological and the economic 

aspects of pharmacological and non-pharmacological lipid lowering in the primary prevention 

of myocardial infarction 

 

Method: The work consisted of a systematic literature review that included four quality 

scientific articles that were selected for further analysis. 

 

Results: The results of the clinical studies show that statins reduce the concentration of the 

harmful blood lipids, LDL, triglycerides and total cholesterol and increased the good 

cholesterol, HDL. Five years of treatment in 1,000 patients with statin in Great Britain saved 

the national health service (NSH) 710 000 pounds (about 9,930,557 SEK) and treatment with 

statins for five years resulted in long-term benefit by reducing the number of cardiovascular 

events. However, there are no proper non-pharmacological studies to answer my question. 

 

Conclusion: The cost effectiveness of statins in primary prevention depends on disease risk 

which exists for cardiovascular disease in the population that is being treated. The value of 

statin therapy in primary prevention in people at high risk of cardiovascular disease is deemed 

to be substantial both for the individual and for society. 

It requires, however, more health economic studies done from a societal perspective in order 

to be able to see how costly diet and statin therapy in primary prevention in healthy people 

with hypercholesterolemia are. It also needs to be made more non pharmacological studies to 

look at dietary interventions. This is important to reject or verify, about the benefit of such 

interventions. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förord 

 

Detta är ett examensarbete på 15 hp som omfattar heltidsstudier på 10 veckor som ingår i 

Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till min handledare Alf Månsson, som med sitt 

stöd engagemang och handledning väglett mig under hela denna tid. Därefter vill jag tacka 

Christer Berg för den goda hjälpen som jag har fått. Sist men inte minst vill jag tillägna ett 

stort tacka till min underbara familj och fästman som har stöttat mig under hela denna 

studietid.  

 

Nybro, maj 2015 

Arbnore Kadriu 
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Förkortningar 

 

Apo B-48 = Apolipoprotein B-48 

Apo E = Apolipoprotein E 

AIP = apotekets inköps pris 

DDD = definierad dygnsdos  

GAG = GlykosAminoGlykaner 

HDL = High Density Lipoprotein 

HMG-CoA = 3 hydroxy–3 metylglutaryl Coenzym A 

IDL = Intermediate Density Lipoprotein  

LCAT = Lecitin-cholesterol-acyltransferas 

 

LDL = Low Density Lipoprotein 

 

NPC1L1 = Niemann-Pick C1-Like 1 

 

NSH= Nationella hälsovården  

 

NNT= number needed to treat 

  

PPARα = Receptorn peroxisome proliferator- activated receptors α 

(peroxisomprofileratoraktiverade alfareceptorn) 

PDGF = Platelet Derived Growth Factor  

VLDL = Very Low Density Lipoprotein 

QALY = Quality-Adjusted Life Years (kvalitetsjusterande levnadsår) 

 

TLV= Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Inledning 

 

Introduktion 

 

Mer än 50 000 personer i Sverige sjukhusvårdas årligen för ischemisk hjärtsjukdom, cirka 

hälften av dessa p.g.a. hjärtinfarkt (1). Denna vård och annan behandling av hjärt-

kärlsjukdomar kostar minst 61,5 miljarder kronor om året (2). Då viktiga orsaker till 

hjärtinfarkt är höga blodfetter, hypertoni, psykosocial belastning, dåliga matvanor och 

rökning, skulle primärprevention genom eliminerandet av dessa riskfaktorer kunna förväntas 

att kraftigt minska kostnaderna (1). 

En viktig riskelimineringsåtgärd är modifiering av blodlipidsammansättningen framför allt 

genom sänkning av halten av ”Low-density lipoprotein” (LDL). I detta sammanhang kan 

både farmakologiska (t ex statiner) och icke-farmakologiska metoder, såsom livstilsåtgärder 

vara användbara (3). Syftet med arbetet är att belysa ekonomiska aspekter av farmakologisk 

och icke farmakologisk lipidsänkning i primärprevention av hjärtinfarkt. 

 

Lipoproteinmetabolism  

 

Från grekiskan ”lipos” kommer ordet lipid som betyder fett.  Det finns tre huvudgrupper som 

fettet i maten kan delas in i, dessa är triglycerider, fosfolipider och steroler, framförallt 

kolesterol.  

Gemensamma drag för triglycerider och kolesterol är att det är olösliga i vatten, vilket göra att 

de inte kan transporteras ut i blodet i löst form. Därför måste kolesterol och fettsyror 

transporteras i lipoproteinpartiklar (4). Det finns 6 familjer av lipoproteiner som är namngivna 

utifrån deras storlek och lipidinnehåll. De 6 olika lipoproteinerna är kylomikroner, 

kylomikronrester (remnants), Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Intermediate Density 

Lipoprotein (IDL), Low Density Lipoprotein (LDL) och High Density Lipoprotein (HDL). 

Lipoproteiner har ett vattenlösligt skal som består av proteiner, fosfolipider och kolesterol (4). 

Skalet omger en fettlöslig kärna med triglycerider och kolesterolestrar. På lipoproteinernas 

ytskikt sitter proteiner som kallas för apolipoproteiner. Apoproteinerna är proteiner som ger 

partikeln särskilda egenskaper och de fungerar som igenkänningssignaler för receptorer och 

enzymer som lipoproteinet binder till (4). 

 

Lipoproteinmetabolismen delas upp i exogen och endogen väg. Exogena vägen av 

lipoproteinmetabolismen omfattar kylomikronmetabolismen. Den exogena vägen startar med 

att fett som tagits upp av födan i form av triglycerider bryts ner av pankreaslipas till glycerol 

och fria fettsyror. Dessa triglyceridester tas upp av enterocyterna, där de resyntetiseras till 

triglycerider (4). Enterocyterna tar även upp kolesterol från tarmlumen som de tillsammans 

med triglycerider använder för att tillverka kylomikroner. På kylomikronernas yta infogas 

apoproteinerna apo B-48, apo CII och apo E (4).  

Från enterocyten frisätts kylomikronerna via lymfan till blodbanan. Här utsätts de för  

lipoproteinlipas som finns på kapillärendotelen i tvärstrimmig muskulatur och fettväv och 

som aktiveras av apo CII. Lipoproteinlipaset spjälkar av fria fettsyror, monoglycerider och 



8 

 

glycerol från triglycerider i kylomikronen och kvar blir kylomikronrester, s.k. remnant (4). 

Kylomikronrester har på sin yta apo B-48 och apo E som känns igen av receptorer i levern, 

vilket leder till att levercellerna plockar upp kylomikronresterna via dessa receptorer. I levern 

metaboliseras kylomikronresten och det som blir kvar packas in i VLDL som ingår i den 

endogena vägen (4).  

 

Den endogena vägen startar med att VLDL bildas, något som påverkas av kosten och hur 

mycket vi rör oss. VLDL bildas från triglycerider och kolesterol, och på sin yta har VLDL-

partikeln apoproterinerna apo B-100, apo CII och apo E (4). På liknande sätt som 

kylomikroner så spjälkar lipoproteinlipas av fria fettsyror, monoglycerider och glycerol från 

triglyceriderna i VLDL och det som blir kvar kallas för VLDL rester eller IDL. En liten del av 

IDL- partiklarna tas upp via receptorer i levern som känner igen apo E medan resterande 

övergår gradvis till LDL. LDL har som uppgift att transportera kolesterol till cellerna genom 

att binda till LDL-receptorer på cellytan (4).  

Kolesterolet är bl.a. viktigt för att stabilisera cellernas membran och för att syntetisera nya 

hormoner och gallsyror. LDL bryts ner genom att den binder till LDL-receptorer på 

levercellernas yta och kolesterolet frigörs (4).  

HDL är en mindre partikel, inehållande apo a1 som bildas i tarmen och levern. Dess uppgift 

är att ta upp överskottkolesterol från vävnader och blodbanan och transportera det tillbaka till 

levern. Kärnkomponenterna i HDL är kolesterolestrar som innesluts i partikeln via ett 

speciellt enzym Lecitin-cholesterol-acyltransferas (LCAT), som omvandlar fosfolipider och 

kolesterol till kolesterolestrar. En annan viktigt uppgift som HDL har är att den fungerar som 

antioxidant vilket motverkar utvecklingen av hjärt- kärlsjukdomar (3).  

 

Blodfettsrubbningar uppstår när nivåerna av HDL är låga och när nivåerna av LDL och 

triglycerider är höga, vilket kan leda till ateroskleros. Tabell 1 presenteras gränsvärden för 

lipidrubbning (3,27). Det finns två olika typer av lipidrubbningar; primär och sekundär. 

Primär dyslipidemi avser ärftliga former av lipidrubbning (16). Beroende på vilka 

lipidfraktioner som är påverkade kan tillstånden indelas i olika typer. Sekundär dyslipidemi 

uppkommer sekundärt till sjukdomar så som diabetes, njursjukdom, leversjukdom, nedsatt 

glukostolerans eller hypotyreos (3). Andra orsaker till sekundär dyslipidemi är 

läkemedelsanvändning, livsstilsfaktorer som är förknippade med dåliga kostvanor, övervikt 

och hög alkoholkonsumtion.  

 

Om en persons lipidstatus tyder på lipidrubbningar kan LDL beräknas utifrån Friedewals 

formel:  
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Ett annat alternativ är att mäta och beräkna kvoten av bäraraproteinerna Apo-A1 och Apo-B 

100, där Apo-A1 speglar HDL och Apo-B 100 speglar LDL, triglycerider partiklarna VLDL 

och IDL. Kvoten mellan ApoB/ ApoA1 (LDL/HDL) avspeglar risken för hjärtinfarkt (3,4).  

 

Tabell 1. Gränsvärden för lipidrubbning  

 mmol/L mg/dL 

Total kolesterol > 5 193 

Triglycerider > 1,7  66 

LDL > 3,0  116 

HDL Män < 1,0  39  

 Kvinnor < 1,3  50 

   

 

 

Ateroskleros 

 

Ordet ateroskleros kommer av grekiskans ”athere” och ”skleros” och betyder ”hård gröt”. 

Benämningen syftar på kraftig fett- och kalkinlagring i kärlväggen som gör att artärerna 

förträngs och blir stela och sköra, vilket i sin tur ger upphov till en försämrad genomblödning 

av vävnader och organ (4). Ateroskleros är den viktigaste orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. 

Redan i ungdomsåren kan förstadiet till ateroskleros ses. Sjukdomsförloppet börjar såldes 

tidigt i livet och utvecklar sig tyst tills en klinisk manifestation uppträder, vanligen i övre 

medelåldern (5).  

 

Artärer är blodkärl som transporterar syrerikt blod till kroppens olika delar från hjärtat. 

Artärernas vägg är uppbyggd av tre olika lager. Adventitian är det yttersta lagret som består 

av bindväv vilket ger blodkärlet en viss stadga (6). Det mellersta lagret kallas Media och 

består av elastisk bindväv i de största artärerna men cirkulärt anordnad muskulatur i övriga 

artärer.  

Intiman består av endotelceller och är det innersta lagret vilket gör kärlens insidor glatta och 

jämna (6). Ateroskleros- processen tros initieras av en skada på intiman (4). 

 

Normalt sker en viss genomvandring av lipoproteinpartiklar, framför allt LDL, från blodbanan 

till intiman. Dessa partiklar binder till långa ogrenade polysackarider i intiman som kallas 

GlykosAminoGlykaner (GAG) (4). De flesta partiklarna går dock tillbaka till kärllumen eller 

elimineras från kärlväggen via lymfbanor. Aterosklerosprocessen startar när invandringen av 

LDL i artärväggen blir större än elimineringen. Vid mekaniska (t.ex. vid hypertoni) och 

kemiska (t.ex. vid rökning) påfrestningar, som stör endotel- funktionen, aktiveras vissa 

försvarsmekanismer genom frisättning av fria radikaler, framför allt peroxider. Detta leder till 

oxidation av fettsyrorna i LDL- partiklarna vilket bidrar till att LDL-partikeln binder lättare 

till GAG och därför stannar kvar i intiman (4,7). När mängden oxiderat LDL ökar i intiman 

aktiverar endotelcellerna andra försvarsmekanismer. 
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 Exempelvis uttrycks, adhesionsmolekyler på endotelcellens yta mot blodbanan, något som 

attraherar monocyter, lymfocyter och till en viss utsträckning trombocyter. När monocyterna 

tränger igenom endotelcellagret och kommer in till intiman omvandlas monocyterna till 

fagocyterande makrofager. Dessa fagocyterar oxiderad LDL och förvandlas till s.k. 

skumceller (4,7). Lymfocyter likt makrofager, tränger sig också igenom endotelcellerna och 

kommer in till intiman där de startar en inflammatorisk process.  

Det ansamlas celler, då också muskelceller och bindvävsceller som börjar dela sig under 

inverkan av bl.a. Platelet Derived Growth Factor (PDGF) som är en tillväxtfaktor (4). 

Tillsammans får detta intiman att förtjockas vilket ger upphov till att den börjar inkräkta på 

lumen. Ett aterosklerotiskt plack har bildats som förtränger kärlet och, i sin tur, ger en 

försämrad genomblödning av de organ som försörjs med blod via detta kärl (4). 

Kolesterolfyllda makrofager, så kallade skumceller, går i apoptos och ut faller 

kolesterolkristaller som retar omgivningen och stimulerar ytterligare inflammationen och 

intimaförtjockning. Än så länge är placket stabilt och det är de så länge bindvävsmembranet 

är intakt. När bindvävsmembranet förtunnas och försvagas blir placket instabilt och kan när 

som helst brista (4). Om och när placket brister kommer det skadade stället att dra till sig 

trombocyter. Trombocyterna kommer att aggregera genom att aktivera och binda till andra 

trombocyter. Koagulationsprocessen kommer att aktiveras och blir den för omfattande 

kommer kärlet blockeras helt, och perifer vävnad kommer att gå i nekros till följd av att en 

infarkt uppstår (4). Blodproppen som bildas kan lossna och följa med blodströmmen och 

påverka hjärnan eller tarmens kärl, men även andra ställen t.ex. benen (4).  

 

Hjärtinfarkt  

 

Hjärtinfarkt orsakas av en tromb på ett aterosklerotiskt plack eller av en spasm i ett kranskärl 

som gör att blodflödet hindras. Detta ger upphov till akut ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. 

Ju längre det dröjer innan proppen lösts upp, ju mer skadas den delen av hjärtat som inte får 

syre (2,4). Varar syrebristen i över 30 minuter ger det permanenta skador. Hjärtmuskelvävnad 

som dött kan inte återbildas. I den döda delen av muskeln växer fibroblaster in och bildar ett 

bindvävsärr (2,4). En viss blodförsörjning till det drabbade området kan ske via angränsande 

blodkärl. Det tar ungefär sex veckor för kroppen att läka efter en infarkt (2).  

Det flesta orsaker till hjärtinfarkt är kopplade till ohälsosam livsstil och kan till viss del 

förebyggas. De främsta faktorerna som ökar risken för hjärtinfarkt är höga nivåer av 

blodfetter, hypertoni (högt blodtryck), ärftliga anlag, typ-2 diabetes, psykosocial belastning, 

ohälsosamma matvanor, adipositas (övervikt) och rökning. Nittio procent av de som drabbas 

av hjärtinfarkt har en eller flera riskfaktorer. Vid stigande ålder och ökad förekomst av 

riskfaktorer ökar risken för hjärtinfarkt (2). 

Symtomen vid hjärtinfarkt är olika hos olika individer, inte minst finns en skillnad mellan 

män och kvinnor. En infarkt behöver inte alltid ge några symtom. Klassiskt symtom på 

hjärtinfarkt är emellertid bröstsmärtor eller tryck över bröstet som håller i sig mer än 15 

minuter (1). Smärtan kan stråla ut mot vänster arm, nacken, underkäken eller ryggen. Smärta 

är inte alltid det dominerande symtomet utan istället kan akut allvarlig allmänpåverkan kännas 

starkare så som ångest, andfåddhet, illamående, matthet, svaghet och svimning (1,8). 
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Sådana symtom är vanligare hos äldre personer, kvinnor och personer med diabetes. Månader 

före eller några dagar innan hjärtinfarkten kan hälften av alla som drabbats haft 

”varningssymtom” så som tryck i bröstet i korta perioder, andfåddhet, trötthet eller smärta i 

bröstet. (8).  

 

Vanligaste dödsorsaken hos kvinnor respektive hos män är hjärt-kärlsjukdomar. Årligen 

sjukhusvårds mer än 50 000 personer i Sverige för ischemisk hjärtsjukdom, cirka hälften av 

dessa p.g.a. hjärtinfarkt. Ungefär 34 000 personer drabbas varje år av hjärninfarkt i Sverige 

(2). Av de som insjuknar är omkring två tredjedelar 75 år eller äldre. Hjärtinfarkt är vanligast 

hos män vid åldrar under 75 år medan sjukdomen är lika vanlig hos män och kvinnor i högre 

åldrar (9).  

 

Icke farmakologisk behandling 

Kost, växtsteroler 

 

Ohälsosamma matvanor skapar ett folkhälsoproblem på grund av att allt fler äter kost som 

innehåller stora mängder socker och mättat fett som påverkar kolesterolnivåerna genom att 

öka LDL kolesterolet i plasman (3,4). För att minska risken för lipidrelaterade hjärt-

kärlsjukdomar bör andelen fett i kosten minskas, framför allt mättat fett. Mättat fett finns i 

bl.a. choklad, fil, fett kött och charkprodukter som korv och bacon samt mejeriprodukter som 

t.ex. mjölk, grädde, smör och ost. Det är även viktigt att äta rätt sorts fett, vilket vill säga att 

byta ut mättat till enkelomättat och fleromättat fett som sänker LDL- kolesterolet genom att 

uppreglera LDL- receptorer. Enkelomättat fett finns i bl.a. olivolja, rapsolja, kyckling, 

mandel, hasselnötter, cashewnötter och avokado (3,4,10).  

Fleromättat fett delas in i två familjer, omega-3 och omega-6. Omega-3 och omega- 6 fetter 

syntetiseras inte naturligt i kroppen utan det är substanser som vi får i oss via maten. Dessa 

påverkar LDL nivåerna väldigt lite. Deras effekt på LDL- kolesterolet är att de reducerar 

deras storlek, så att det bildas små täta LDL- partiklar.  Andra skyddseffekt som dessa lipider 

har mot sjukdomar i hjärtat och kärl är att de bl.a. förbättrar endotelfunktionen, minskar risken 

för blodproppar genom att minska blodets levringsförmåga, reglerar blodtrycket, m.m. 

Fleromättat fett finns till exempel i fet fisk som lax och makrill samt i solros-och majsolja, 

sesamfrö och valnötter (3,4,10).  

Transfettsyror är omättade fettsyror men de liknar både fysikaliskt och fysiologiskt mättade 

fettsyror. Likt mättade fettsyror ökar transfettsyror LDL-nivåerna och sänker HDL. 

Transfettsyror finns bl.a. i kött från kor och får samt i naturliga mejeriprodukter (3,4,10). 

 

Kolhydrater är kroppens viktigaste energikälla. Dessa delas in i stärkelse, kostfibrer och olika 

sockerarter. Beroende på hur snabbt och länge ett livsmedel påverkar blodsockernivån delas 

kolhydrater in i ”snabba” och ”långsamma” (11,12).  

Polysackarider som stärkelse, men också mono- och disackarider räknas till snabba 

kolhydrater. Dessa höjer halten av triglycerider, VLDL och LDL.  Vit pasta, potatis, vitt ris, 

godis och läsk är exempel på livsmedel som innehåller snabba kolhydrater (11,12).   



12 

 

Kostfibrer, de så kallade långsamma kolhydraterna, minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar 

genom att sänka plasmakolesterolet. I tarmen binds kolesterolet och gallsyrorna upp av 

fibrerna som finns i kosten vilket gör att återupptaget av dessa minskas (3,4).  Kostfibrer finns 

till exempel i grovt bröd, rågbröd, havregryn och fullkornsflingor (3,4).  

 

Växsteroler finns i livsmedel från växtriket som bl.a. i frukt, grönsaker, nötter och 

vegetabiliska oljor. De är närbesläktade med kolesterol. Både kolesterol och växtsteroler 

absorberas från mag-tarmkanalen till enterocyten via samma transportsystem, via ett protein, 

steroltransportören, Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) (3,4, 10). Växsteroler konkurrerar ut 

kolesterolet i denna transportväg och de resulterar i att mindre kolesterol levereras till levern. 

Levern kompenserar detta genom att uppreglera LDL- receptorer på levercellens yta som ökar 

upptaget av LDL från blodet (3,4,10). 

 

 

Livsstilsförändringar 

 

Lipidrubbningar behandlas i första hand med kostomläggning med även genom 

livsstilsförändringar. Livsstilsförändringar omfattar viktminskning, regelbunden fysisk 

aktivitet, där 30 min 3 ggr/vecka rekommenderas minst. Dessutom bör man undvika 

tobaksrökning samt hög konsumtion av alkohol. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar 

genom en reducering av triglycerider, VLDL och LDL samt en ökning av HDL (3,4). 

 

Farmakologisk behandling  

 

Om inte kostreglering och livsstilsförändringar förbättrar lipidprofilen, ger det skäl för att 

sätta in lipidsänkande läkemedel. Lipidsänkande läkemedel delas in i fem olika grupper: 

statiner, fibrater, kolesterolupptagshämmare, nikotinsyra och gallsyrebindare. Målet med 

behandlingen är att reducera koncentrationerna av LDL och triglycerider samt höja HDL-

nivåerna (3,4).  

 

Statiner 

 

Satiner är förstahandsvalet om och när farmakologisk behandling blir aktuell. Det har visats 

att statinbehandlingen inte bara förbättrar lipidprofilen utan även minskar risken för allvarliga 

hjärt-kärlsjukdomar (4,13,16).  

 

Enzymet 3 hydroxy–3 metylglutaryl Coenzym A reductas (HMG-CoA reduktas) omvandlar 

HMG-CoA till mevalonat. Detta är det hastighetsbestämmande steget i biosyntesvägen av 

kolesterol. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas kompetitivt vilket 

gör att kolesterolproduktionen minskas i levern. När det råder kolesterolbrist känner 

levercellerna av det och ökar sin bildning av LDL-receptorer på sin yta som binder upp LDL 

från blodet (4,1,17).  
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Resultatet blir att LDL- koncentrationen minskas med 20-46% med initial dos och med 35-

60% vid maximal dos. Statiner reducerar även triglyceridnivåerna med 15-45% och ökar HDL 

med 5-8%.  

Andra effekter som statiner har utöver den lipidsänkande effekten är att de förbättrar 

endotelfunktionen, minskar inflammationen i blodkärlen, minskar trombocytaggregabiliteten, 

underlättar fibrinolysen, hämmar immunförsvaret och stabiliserar aterosklerotiska plack 

(4,13,15).  

 

Atrovastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin är fem statiner som för 

närvarande finns tillgängliga i Sverige. De olika statinerna har olika potens att sänka LDL-

kolesterolet (3,13). Rosuvastatin och atrovastatin är långverkande inhibitorer och är de mer 

potenta statinerna. Simvastatin, pravastatin och fluvastatin har en kort halveringstid och bör 

därför tas på kvällen då kolesterolsyntesen är som högst. För de långverkande inhibitorerna 

har det mindre betydelse när på dygnet som läkemedlet tas (3,4,13). 

 

Leverpåverkan, muskelvärk och mag-tarmbesvär är de vanligaste biverkningarna vid 

statinbehandling. Om statiner, gäller i synnerhet simvastatin och atrovastatin som 

metaboliseras via CYP3A4, kombineras med andra läkemedel som t.ex. erytromycin, 

diltiazem och ciklosporin, ökar risken för muskelbiverkning och rabdomyolys (3).  

 

Simvastatin är den statinen som förskrivs mest på grund av att den är billigare och mer 

kostnadseffektiv. År 2003 förlorade läkemedlet Zocord® sitt patentskydd. Resultatet blev ett 

stort prisfall på substansen simvastatin. Innan 2003 var det högsta värde på apotekets inköps 

pris (AIP) för simvastatin 8,49 kronor per definierad dygnsdos (DDD) och det sänktes till 

AIP 0,83 kronor per DDD, en sänkning med hela 90 % (31, 32). 

 

Fibrater 

 

Fibrater verkar genom att aktivera intracellulära receptorer, peroxisome proliferator- activated 

receptors α (PPARα), som ökar transkriptionen av gener för lipoproteinlipas och för vissa 

apolipoproteiner samt undertrycker uttryck av genen som ansvarar för syntesen av apo C-III 

som gör att lipoproteinlipaskaktiviteten ökar (13,14). Nivåerna av triglycerider i blodet 

minskar till följd av att lipoproteinlipaset ökar sin nedbrytning av de lipoproteiner som har 

höga halter triglycerider. Fettsyraoxidationen ökar också till följd av PPARα stimulering som 

minskar syntesen av triglycerider i levern, och detta leder i sin tur till att triglyceridhalten 

minskar i den frisatta VLDL- partikeln. Nivåerna av HDL ökar till följd av att syntesen av apo 

A-1 ökar (13,14). 

Fibrater sänker totalkolesterolet med 6-11% och triglycerider med 20- 50% samt höjer HDL 

med 10-20% (15). Deras effekt på LDL har visat sig vara en viss reducering av partikelns 

storlek men, i vissa fall har ingen effekt alls noteras (14).  

Fenofibrat, gemfibrozil och bezafibrat är tre olika fibrater som finns registrerad. Den 

vanligaste biverkningen som uppkommer vid fibratbehandling är gastrointestinala besvär 

såsom buksmärtor, illamående och diarré (15,16). 
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Gallsten är en annan vanlig biverkning som kan uppkomma. Fibrater bör helst inte 

kombineras med perorala antikoagulantia eftersom de senare medlens effekt på koagulationen 

då förstärks.  

En annan läkemedelsgrupp som inte bör användas tillsammans med fibrater är statiner på 

grund av ökad risk för muskelbiverkningar (15,16).     

 

Kolesterolupptagshämmare 

 

Ezetimib är ny substans med lipidsänkande egenskaper som hämmar upptaget av kolesterol 

och växtsteroler i tarmen genom att blockera steroltransportören NPC1L1, och därmed ge 

upphov till en minskad transport av tarmkolesterol till levern. Detta gör att levercellen bildar 

fler LDL-receptorer på sin yta som leder till ett ökat upptag av LDL från blodet (17, 18). 

Ezetimib har ingen hämmande effekt på absorptionen av triglycerider, fettsyror, gallsyror och 

de fettlösliga vitaminerna A och D (18).  

Ezetimib sänker plasmakoncentrationen av LDL med 18- 22% och har endast en liten effekt 

på triglycerider och HDL (13). Gastrointestinala biverkningar ses framförallt vid behandling 

med ezetimib (18). Ezetimib kan ges i kombination med statiner, vilket ger en mer effektiv 

kolesterolsänkning. Kombinationen av dessa läkemedel sänker plasmakoncentrationen av 

LDL ytterligare med 10-20% (13).  

 

Nikotinsyra 

 

Nikotinsyra, eller niacin som det även kallas för är ett B-vitamin som är naturligt 

förekommande substans i kroppen. Någon lipidsänkande effekter ses inte vid de naturligt 

förekommande koncentrationerna av nikotinsyra i kroppen (17). Nikotinsyra har en 

lipidsänkande effekt vid högre doser och den verkar genom att hämma fettdepåernas 

vävnadslipas, vilket är ett enzym som hydrolyserar triglycerider till fria fettsyror. Denna 

process minskar koncentrationen av fria fettsyror i blodet som gör att produktionen av 

triglycerider och lipoproteiner i levern minskas (17).  Detta resulterar i att koncentrationen av 

triglycerider reduceras med 20-80% och LDL-koncentrationen reduceras med 20-30% samt 

HDL koncentrationerna höjs med 10-20% (15). Den vanligaste biverkningen som uppkommer 

vid behandling med nikotinsyra är flush. Flush är rodnad eller värme i huden som beror på en 

vasodilatation i kärlen som yttrar sig framför allt i ansiktet och på halsen (19). Niaspan är en 

framtagen depåberedning av nikotinsyra som minskar flushepisoderna genom att nikotinsyran 

frisätts långsammare. Antalet flushepisoder kan även minskas genom att kombinera 

nikotinsyra med acetylsalicylsyra. Andra biverkningar som kan förekomma vid 

nikotinsyrabehandling är yrsel, huvudvärk, mag-problem, klåda, leverpåverkan samt 

hyperglykemi (13, 17)  

 

Gallsyrebindare  

 

Gallsyrebindare, resiner verkar genom att bryta det enterohepatiska kretsloppet genom att 

binda upp gallsyror i tarmen och hämma deras reabroption så att kolesterolet förs ut med 
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avföringen (17). Förlusten av gallsyror leder till att levern ökar gallsyrasyntesen genom att 

öka förbrukningen av kolesterol. Detta sker genom att levern ökar antalet LDL- receptorer på 

sin yta för att få tag på mer kolesterol genom öka LDL- upptag (17). Resultatet blir en 

reducering av LDL-koncentrationen i blodbanan. Resiner sänker totalkolesterolet med ca 20 

% och LDL med 15-30% och har endast en liten effekt på triglycerider och HDL (13,15). 

Kolestipol, kolestyramin och kolesevelam är tre preparat som finns registrerad (17).  

Mag-tarm besvär så som förstoppning och illamående är vanliga biverkningar som 

uppkommer vid resinbehandling (15,17).   

  

 

Ekonomiska aspekter 

 

En hjärtinfarkt orsakar inte enbart lidande hos den som drabbas utan även den drabbades 

anhöriga. En hjärtinfarkt och komplikationerna som kan debutera efter en genomgången 

hjärtinfarkt kan kosta samhället mycket pengar (20). I de totala samhällsekonomiska 

kostnaderna för en genomgången hjärtinfarkt räknas sjukvårdskostnaderna inom primärvården 

och slutenvården. Dessutom ingår kostnader för läkemedelsanvändning samt kostnader för 

informell vård som ges av närstående. Slutligen tillkommer indirekta kostnader som 

inkluderar produktionsbortfall orsakat av förtidig död, sjuklighet samt nedsatt arbetsförmåga 

(20). Läkemedelsboken anger att två tredjedelar av alla hjärtinfarkter anses kunna förhindras 

genom förebyggande av ohälsosam livsstil. Detta skulle innebära en kraftig reducering av de 

totala samhällsekonomiska kostnaderna associerade med hjärtinfarkt. Därför finns det intresse 

att ta reda på om det stämmer och hur det relateras till läkemedelskostnader (1).  

 

 

Syfte 

 

Syftet med arbetet är att belysa farmakologiska och ekonomiska aspekter av farmakologisk 

och icke farmakologisk lipidsänkning i primärprevention av hjärtinfarkt.  

 

Metod 

 

Arbetet utgörs av en litteraturstudie, där sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

databasen PubMed. Sökningen av artiklar begränsades till studier som utförts på människor, 

studier skrivna på engelska, studier med ett stort antal deltagare, studier utan tidsbegränsning 

vad gäller publikation av artikel, kliniska studier, studier där deltagarna som deltog skulle 

vara över 18 år, studie där deltagande inte hade en historik av hjärt- och kärlsjukdomar så 

som t.ex. hjärtinfarkt.   

 

I den första sökningen användes sökorden: ((((Primary prevention randomized controlled 

trials) AND Statin therapy) AND myocardial infarction) AND economic) AND randomized 

controlled trials. Sökningen gav 16 träffar.  
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Genom att välja ”Free full text” samt ”Full text” begränsades sökningen, vilket gav 4 träffar. 

Av dessa valdes 1 artikel ut, utifrån inkluderingskriterierna. 

 

McConnachie A, Walker A, Robertson M, Marchbank L, Peacock J, Packard CJ, et al. 

Long-term impact on healthcare resource utilization of statin treatment, and its cost 

effectiveness in the primary prevention of cardiovascular disease: a record linkage study. 

EUROPEAN HEART JOURNAL. 2014;35(5):290-8 

 

I den andra sökningen användes sökorden: ((((((primary prevention) AND lovastatin) AND 

acute Coronary Events) AND randomized controlled trials) AND Cholesterol) AND Diet) 

AND Fat-Restricted). Sökningen gav 4 träffar. Genomatt välja ”Full text” begränsades 

sökningen, vilket gav 3 träffar. Av dessa valdes 1 artikel ut, utifrån inkluderingskriterierna.  

 

Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro DR, Beere PA, et al. Primary 

prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average 

cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. JAMA: Journal of the American Medical 

Association. 1998;279(20):1615-22. 

 

I den tredje sökningen användes sökorden: ((((Primary prevention) AND 

hypercholesterolemia) AND pravastatin) AND coronary heart disease) AND randomized 

controlled trials. Sökningen gav 26 träffar. Genom att välja ”Full text” begränsades 

säkningen, vilket gav 5 träffar. Av dessa valdes 1 artikel ut, utifrån inkluderingskriterierna. 

 

Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, MacFarlane PW, et al. Prevention of 

coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. West of Scotland 

Coronary Prevention Study Group. The New England Journal of Medicine. 

1995;333(20):1301-7 

 

I den fjärde sökningen användes sökorden: ((((((Primary prevention) AND randomized 

controlled trials) AND cardiovascular disease) AND pravastatin) AND 

hypercholesterolemia) AND diet therapy) AND Middle Aged. Sökningen gav 7 träffar. Av 

dessa valdes 1 artikel ut, utifrån inkluderingskriterierna.  

 

Nakamura, H., Arakawa, K., Itakura, H., Kitabatake, A., Goto, Y., Toyota, T., Nakaya, N., 

Nishimoto, S., Muranaka, M., Yamamoto, A., Mizuno, K. & Ohashi, Y. 2006. Primary 

prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japan (MEGA Study): a prospective 

randomised controlled trial. Lancet, 368, 1155-1163. 
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Resultat  

 

Studie 1. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with 

hypercholesterolemia. West of Scotland Coronary Prevention Study Group (21) 

 

Syftet 

 

Syftet med studien var att undersöka om pravastatin minskar incidensen av icke-dödlig 

hjärtinfarkt och död i kranskärlssjukdom hos män med hyperkolesterolemi men ingen 

historia av hjärtinfarkt.  

 

Studiedesign  

 

Studien var en dubbelblind placebo-kontrollerad studie med 6595 patienter. Studien pågick 

under 5 år och patienterna randomiserades till två grupper där de skulle behandlas antigen 

med pravastatin 40 mg varje kväll eller motsvarande placebo. Av 6595 patienter ingick 3302 

patienter i pravastatingruppen och 3293 sattes in i placebogruppen. Patienterna i studien var 

enbart män som var i åldern 55,1 ± 5,5 som hade blodfetter vars intervall låg på (± SD): total 

kolesterol (272 ± 23 mg/dl), LDL (192 ± 17 mg/dl), HDL (44 ± 10 mg/dl) och triglycerider 

(162 ± 70 mg/dl). Av patienterna hade 1 % diabetes mellitus, 16 % högt blodtryck, 44 % var 

aktuella rökare och 71 % hade en anställning medan 14 % var arbetslösa.  

Kriterierna för att få vara med i studien var att deltagarna skulle ha (± SD) plasma kolesterol 

nivåer på minst 7,0±0,6 mmol/L (272±23mg/dl) men inga allvarliga EKG- förändringar eller 

arytmi såsom förmaksflimmer och ingen historia av hjärtinfarkt eller annan allvarlig 

sjukdom. Randomiseringen började efter 9 månader med kostomläggning enligt EAS Task 

Force Prevention of Coronary Heart Disease (22). Kolesterol-nivåerna mättes var sjätte 

månad och EKG registrerades årligen eller vid behov. Deltagarna fick även en fullständig 

läkarundersökning varje år.   

All data analyserades enligt intention-to-treat-principen och bedömning av 

behandlingseffektivitet gjordes med en log-rank-test. Förutom det så beräknades också 

relativ risk med Kaplan-Meier time-to-event-kurvor för varje händelse under fem år för 

respektive behandlingsgrupp.  Riskminskning av pravastatinbehandling undersöktes med 

hjälp av Cox proportional hazards modell. 

 

Resultat 

 

Pravastatinbehandling med 40 mg varje kväll sänkte plasmakolesterolnivåer med 20 %, LDL 

med 26 % och triglyceridnivåer med 12 %. 

 Tvärtom så ökade HDL-koncentrationen med 5 % medan den, i placebogruppen förblev 

oförändrad. Pravastatin minskade risken för icke-dödlig hjärtinfarkt och död i 

kranskärlssjukdom hos män med hyperkolesterolemi men ingen historia av hjärtinfarkt med 

31 % (p< 0,001) jämfört med kontrollgruppen till följd av att kolesterolnivåerna 

reducerades. Icke- dödlig hjärtinfarkt minskade med 31 % (p<0,001) och död i 

kranskärlsjukdomar minskade med 28 % (p=0,13). 
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Den totala dödligheten i kranskärlsjukdom som rapporterades in var, 38 dödsfall bland 

patienterna i pravastatingruppen och 52 dödsfall bland patienterna i placebogruppen 

(p=0,13). Den absoluta riskreduktionen beräknades till 0,005. Detta påvisades number 

needed to treat (NNT) till 200, vilket innebär att 200 patienter måste behandlas under 5 år 

för att rädda livet på en.  

I pravastatin gruppen drabbades 143 stycken av hjärtinfarkt jämfört med 204 i 

placebogruppen. Den ARR var 0,019. Detta påvisade ett number needed to treat (NNT) på 

53 som innebär att 53 personer måste behandlas i över 5 år för att förhindra 1 hjärtinfarkt.    

 

 

Studie 2. Primary Prevention of Acute Coronary Events With Lovastatin in Men and 

Women With Average Cholesterol Levels (23) 

 

Syfte 

 

Studiens huvudsyfte var att undersöka om lovastatin jämfört med placebo minskar risken för 

den första akuta större hjärt-kärlhändelsen hos män och kvinnor utan kliniska hjärt-

kärlsjukdomar. Sekundära syftet var att undersöka om lovastatin skulle minska 

kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt icke- kardiovaskulär dödligheten jämfört med 

placebo.   

 

Studiedesign  

 

Studien var en dubbelblind placebo-kontrollerad primärpreventionsstudie, där sammanlagt 

5608 män och 997 kvinnor deltog. Studien pågick i 5,2 år och patienterna randomiserades 

till två grupper där de skulle behandlas antigen med lovastatin (20-40 mg) eller motsvarande 

placebo. Studien genomfördes på två platser i Texas, Lackland Air Force Base i San Antonio 

(n = 3737) och University of North Texas Health Science Center i Fort Worth (n = 2868). I 

studien deltog män i åldern 45-73 år och postmenopausala kvinnor i åldern 55-73 som 

uppfyllde lipidkriterierna (± SD): totalkolesterolet (4,65 - 6,82 mmol/L), LDL (3,36–4,91 

mmol/L), HDL ≤1.16 mmol/L för män eller ≤1.22 mmol/L för kvinnor, och triglycerider, 

≤4.52 mmol/L. Dessutom skulle deltagarna inte ha tidigare tecken eller symtom på 

hjärtinfarkt, kärlkramp, claudicatio (fönstertittarsjuka), cerebrovaskulär händelse, eller 

transitorisk ischemisk attack (TIA, mini-stroke).  

Patienter med okontrollerad hypertoni, sekundär hyperlipidemi, diabetes mellitus typ 1 eller 

typ 2 samt överviktiga patienter exkluderades från studien.  

Innan patienterna randomiserades genomgick de tolv veckor med American Heart 

Association Steg I kost och dessutom två veckors placebo baslinje, där de antigen 

randomiserades till 20 mg lovastatin eller motsvarande placebo samt ett tillägg av 

kostomläggning som innebar en kost med låg halt mättat fett och låg kolesterolhalt. De 

patienter som ingick i lovastatinbehandlingen som hade LDL över 2,84 mmol/L titrerades 

till 40 mg lovastatin under tre månader. En säkerhetsutvärdering utfördes på patienterna före 

behandling och en gång om året.  
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Kliniska besök gjorde patienterna under det första året var sjätte vecka, efter ett år gjordes 

besöken varje halvår. Alla LDL- värden behandlades utifrån Friedewalds formel. 

 

All data analyserades enligt intention-to-treat-principen och effekten av behandlingen 

bedömdes med en log-rank-test. Dessutom så beräknades riskminskningarna av 

lovastatinbehandlingen med hjälp av Cox proportional hazards regressionsmodell. Studien 

var designad att fortsätta tills 320 patienter uppnått primär end-point eller i minst 5 år efter 

den sista patienten var randomiserad. 

 

Resultat 

 

Lovastatinbehandlingen (20-40 mg) sänkte totalkolesterolet med 18 %, triglyceridnivåerna 

med 15 %, LDL-nivåerna med 25 % och ökade HDL med 6 %, medan placebogruppens 

lipidnivåer var oförändrade. Associerat med att kolesterol-nivåerna reducerades minskades 

incidensen av första akut allvarlig hjärthändelse med 37 % (p<0,001), inklusive 32 % 

(p=0,02) minskning av stabil angina och minskning av dödlig eller icke-dödlig hjärtinfarkt 

med 40 % (p=0,002). Den absoluta riskreduktionen beräknades till 1,2 %. Detta ger ett 

number needed to treat (NNT) på 83, vilket innebär att 83 patienter måste behandlas under 5 

år för att undvika en hjärtinfarkt. En reducering av kolesterolnivåerna minskade även 

koronära- och kardiovaskulära händelser med 25 % (p≤ 0,006) men även koronar 

revaskularisering minskade med 33 % (p=0,001).  

Om 1000 män eller kvinnor skulle behandlas med lovastatin under 5 år skulle 19 akuta 

hjärthändelser förhindras, 12 hjärtinfarkter och 7 tillfällen av instabil angina pectoris.  

 

Den totala dödligheten i respektive grupp var lika stor, 80 dödsfall bland patienterna i 

lovastatin gruppen och 77 dödsfall bland patienterna i placebogruppen. Båda 

behandlingsgrupperna hade i stort sett liknande antal biverkningar som ansågs allvarliga. 

Biverkningarna drabbade 34,2 % i lovastatingruppen och 34,1 % i placebogruppen.  

 

Studie 3. Long-term impact on healthcare resource utilization of statin treatment, and 

its cost effectiveness in the primary prevention of cardiovascular disease: a record 

linkage study (24).  

 

Syfte 

 

Syftet var att utvärdera vilka effekter fem års statinanvändning har på vårdresursutnyttjande, 

kostnaderna och livskvalitén under 15 år hos män i åldern 45-64 år utan en historia av 

hjärtinfarkt från West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS). 

 

Studiedesign  

 

Det gjordes en uppföljningsstudie av studie 1. Sammanlagda studietiden för studie 1 och 

studie 3 var 15 år, där fem år av studien var behandlingstiden och de resterande tio åren var 

uppföljningstid. Studien utformades utifrån insamlade patientjournaler. 
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Med hjälp av patientjournaler insamlades data, vilket innefattade orsak och återkommande 

kardiovaskulära sjukhusinläggningar inklusive hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, 

kranskärlsrevaskularisering och angiografi. Dessutom registrerades icke- kardiovaskulär 

sjukhusvistelse samt kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Slutligen analyserades kostnader 

för pravastatin behandling, behandlingssäkerhetsövervakning och sjukhusinläggningar.  

 

Resultat  

 

Fem års behandling av 1000 patienter med pravastatin (40mg/ dag) sparade den nationella 

hälsovården (NHS) 710,000 pund (P<0,001), inklusive kostnader för pravastatin och 

säkerhetsövervakning, och QALY uppskattades till 136 (P = 0,017) över 15-årsperioden. 

Dessa besparingar (per 1000 personer), hänförliga till förebyggande av kardiovaskulära 

händelser som innebar 163 färre inläggningar och en besparing på 1836 dagar på sjukhus, 

med färre inläggningar: 35 färre för hjärtinfarkt, 11 för stroke, 11 för hjärtsvikt och 100 för 

kranskärlsrevaskulariseringar. Under 15 års uppföljning tillbringade de patienter som 

tilldelades placebo 20 447 dagar på sjukhuset för hjärt- kärlsjukdomar jämfört med de 

patienter som tilldelades pravastatin där antalet dagar var 14 440. Totala genomsnittliga 

kostnaden för sjukhusvård och pravastatinbehandlingen presenteras i tabell 2. Den totala 

nettokostnaden för behandling av stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt samt andra hjärt-kärl 

sjukdomar uppskattades till 10 409 011 pund, utan diskontering, i placebogruppen. 

Motsvarande kostnader för pravastatingruppen var 7 888 709 pund, vilket ger en besparing 

på 2 520 302 pund (med diskontering 1 889 525 pund). Fem års behandling med pravastatin 

samt kostnadsuppföljningarna kostade 724 074 pund utan diskontering, 706 647 pund med 

diskontering.   

Det fanns inga skillnader mellan de olika grupperna när det gäller kostnader för icke- 

kardiovaskulära sjukdomar.  
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Tabell 2. Totala genomsnittliga kostnaden GBP, £, för sjukhusvård och pravastatin behandlingen. (Från tabell 5 i studie 3) 

 

 

Odiskonterade kostnader Diskonterade kostnader 

 Placebo  

(N=3293) 

Pravastatin 

(N=3302 

Placebo  

(N=3293) 

Pravastatin 

(N=3302 

Akuta kostnader     

    Stroke 2 275 133 1 868 289 1 642 418 1 335 683 

    Hjärtinfarkt 2 098 593 1 540 131 1 647 004 1 196 578 

    Hjärtsvikt    646 103    413 505    457 378    297 868 

    Andra hjärt-  

    kärl sjukdomar 

5 389 182 4 066 784 4 061 133 3 088 278 

Ytterligare 

kardiovaskulär 

sjukvårdskostnader 

4 626 854 3 357 666 3 296 839 2 397 851 

Behandling och 

kostnadsuppföljning 

-    724 074 -    706 647 

Akuta kostnader      

    Icke- 

    kardiovaskulära 

    sjukdomar 

25 275 491 25 329 616 18 988 233 19036 472 

 

 

 

 

Studie 4. Primary prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japan 

(MEGA Study): a prospective randomised controlled trial (25).  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera den primära förebyggande effekten av statiner hos män 

och kvinnor med hyperkolesterolemi utan tidigare kliniska hjärt-kärlsjukdomar. 

 

Studiedesign 

 

Studien var en prospektiv, randomiserad, öppen, blindad studie med 7832 patienter. Studien 

pågick under 8 år och patienterna randomiserades till två grupper där de skulle behandlas 

antigen med diet plus pravastatin 10-20 mg eller enbart diet. Av 7832 patienter ingick 3966 

patienter i diet gruppen och 3886 sattes in i diet plus pravastatingruppen. Patienterna i 

studien var män och postmenopausala kvinnor som var i åldern 40-70 år med en kroppsvikt 

på 40 kg eller mer och ett BMI på 23.8, som hade blodfetter som låg på ett ungefär: total 

kolesterol (6.27 mmol/L), LDL (4.05 mmol/L), HDL (1.49 mmol/L) och triglycerider (1.44 

mmol/L). Kriterierna för att få vara med i studien var att deltagarna skulle ha 

hyperkolesterolemi  plasma kolesterol nivåer på minst 5.69–6.98 mmol/L och ingen historia 

med koronar hjärtsjukdom eller stroke.  
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Patienter med familjär hyperkolestrolemi och en historia av koronar hjärtsjukdom eller 

stroke exkluderades från studien. Andra exkludering kriterier redovisats i en annan studie 

(27) 

 

Efter randomiseringen följdes patienterna upp efter 1:a , 3:e och 6:e månaden och därefter 

varje halvår. Respektive grupp följde National Cholesterol Education Program diet steg I 

(26). Patienterna i dietgruppen kan ha ordinerats hypolipidemiska läkemedel (t.ex. γ-

oryzanol, riboflavin butyrat, pantetin) för att förhindra avhoppen. Behandlingen i diet plus 

pravastatingruppen startade med 10 mg pravastatin per dag. Pravastatin dosen titrerades upp 

till 20 mg per dag om totalkolesterol koncentrationen inte minskades till 5,69 mmol/L eller 

mindre.  

Den primära ändpunkten var den första förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. Den sekundära 

ändpunkten var stroke, kranskärlsjukdom plus hjärtinfarkt, alla kardiovaskulära händelser, 

och den totala dödligheten. All data analyserades enligt intention-to-treat-principen och 

bedömning av behandlingseffektivitet gjordes med en log-rank-test. Förutom det så 

beräknades också RR med Kaplan-Meier time-to-event-kurvor för varje händelse under fem 

år för respektive behandlingsgrupp.  Riskminskning av pravastatinbehandling undersöktes 

med hjälp av Cox proportional hazards modell. 

 

Resultat 

  

Diet plus pravastatin (10-20 mg) sänkte totalkolesterolet med 11,5 % (från 6,27 mmol/L till 

5,55 mmol), LDL-nivåerna med 18,0 % (från 4,05 mmol/L till 3,31 mmol/L), 

triglyceridnivåerna med 7 % och ökade HDL med 5 %. I diet-gruppen sänktes 

totalkolesterolet med 2,1 % (från 6,27 mmol/L till 6,13 mmol/L), LDL- nivåerna med 3,2 % 

(från 4,05 mmol/L till 3,90 mmol/L) triglyceridnivåerna med 2 %. Dessutom ökade HDL med 

2 %.  

Associerat med att kolesterolnivåerna reducerades var förekomsten av kranskärlsjukdom 

mycket lägre i gruppen med diet plus pravastatin än i dietgruppen, 66 händelser i gruppen 

pravastatin plus diet kan jämföras med 101 (p=0,01) händelser i dietgruppen. Number 

needed to treat beräknades till 119. Antalet hjärtinfarkter var också lägre i gruppen med diet 

plus pravastain än i dietgruppen. NNT beräknades till 255.   

Den totala dödligheten i respektive grupp var, 79 dödsfall bland patienterna i dietgruppen 

och 55 (p=0,055) dödsfall bland patienterna i gruppen med diet plus pravastatin. Det var fler 

behandlingsavhopp i dietgruppen som avslutade sin behandling än vad det var i diet plus 

pravastatingruppen. I dietgruppen hoppade 60 patienter av jämfört med 42 patienter i diet 

plus pravastatingruppen.  
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Icke farmakologisk behandling 

 

Vidare gjordes också sökningar på studier där man tittat på dietinterventioner, samt utifrån 

inkluderingskriterierna som nämns ovan i Metoddelen. Sökningen gjordes på databasen 

Pubmed. Tabell 3 presenterar sökorden som användes. Utifrån inkluderingskriterierna valdes 

inga artiklar ut.  

 
Tabell 3.  

(((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

lifestyle intervention) AND lipid 

lowering  

Sökningen gav 9 träffar. Genom 

att välja ”Free full text” 

begränsades sökningen, vilket gav 

1 träff. Utifrån 

inkluderingskriterierna valdes 

inga artiklar ut. 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

myocardial infarction) AND 

dietary fiber) AND cholesterol 

lowering 

Sökningen gav noll träffar. 

 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

heart diseases) AND 

hypercholesterolemia) AND 

lifestyle changes 

Sökningen gav 4 träffar. Inga 

artiklar var relevanta för syftet. 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

heart diseases) AND cholesterol 

lowering) AND omega-3 

Sökningen gav 2 träffar. Utifrån 

inkluderingskriterierna valdes 

inga artiklar ut. 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

cholesterol lowering) AND fat-

restricted) AND myocardial 

infarction 

Sökningen gav 1 träff. Utifrån 

inkluderingskriterierna valdes inte 

artiklar ut. 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

cholesterol lowering) AND 

cardiovascular disease) AND 

oleic acid 

Sökningen gav noll träffar. 

 

(((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

lipid lowering) AND fat-restricted 

 

Sökningen gav 5 träffar. Inga 

artiklar var relevanta för 

besvarandet av frågeställningen.  

 

((((primary prevention) AND 

randomized controlled trial) AND 

lipid lowering) AND dietary 

advice) AND cardiovascular 

disease 

 

Sökningen gav 5 träffar. Inga 

artiklar var relevanta för syftet.  
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Diskussion  

 

Metoddiskussion   

 

Studiens syfte var att genom analys av innehållet i flera vetenskapliga artiklar belysa 

farmakologiska och ekonomiska aspekter av farmakologisk och icke farmakologisk 

lipidsänkning i primärprevention av hjärtinfarkt. 

 

Metoden som användes för att besvara frågeställningen baserade sig på sökning efter 

vetenskapliga artiklar i den stora internationella medicinska databasen PubMed. Genom att 

kombinera olika sökord gjordes en systematisk sökning. På grund av begränsad tid för 

utförande av arbetet genomfördes inte alla möjliga kombinationer av sökorden. Sökningen 

efter vetenskapliga artiklar gjordes enbart med användande av en databas, vilket kan ha gjort 

att relevanta artiklar uteslutits. Andra faktorer som kan ha uteslutit relevant material var att 

de artiklar som valdes ut endast var sådana som var skrivna och publicerade på engelska 

samt artiklar som fanns i fulltext. 

  

I förhållande till mitt syfte lästes abstrakten igenom för de artiklar med titlar som bedömdes 

ha ett samband med mitt syfte. De artiklar som valdes ut granskades och lästes igenom 

noggrant, där inkluderingskriterierna som nämns ovan i Metod avsnittet samt arbetets syfte 

låg i fokus. Slutligen valdes fyra studier ut som ingick i examensarbetet. Studie 1 och studie 

3 som ingick i arbetet var randomiserade dubbelblinda placebo-kontrollerade studier. Studie 

2 var istället en hälsoekonomisk studie och studie 4 var en prospektiv, randomiserad, öppen, 

blindad studie. Alla studier som ingick i examensarbetet var finansierades av 

läkemedelsföretag. Resultaten från respektive studie kan ha vinklats på ett sätt som gynnat 

företagen.   

I respektive studie analyserades och redovisades alla data enligt intention-to-treat-principen. 

Studierna innehöll flera tabeller, t.ex. tabeller som redovisade de olika lipidnivåerna i 

respektive grupp före och efter behandlingen samt information om hur patientpopulationen 

såg ut. Dessutom redovisades det också i studierna flera beräkningar som t.ex. NNT och 

ARR.  

 

Sökningar efter artiklar har varit svårt. Det har varit speciellt svårt att hitta artiklar där det 

specifikt undersökts hur dietinterventioner minskar antalet hjärtinfarkter. Studier som 

hittades under sökandet har varit studier med ett lågt antal deltagare som undersökt hur en 

dietintervention reducerat koncentrationerna av de olika lipiderna. Hälsoekonomiska studier 

ur ett samhällsperspektiv och inte enbart ur sjukvårdsperspektiv har också varit svåra att 

hitta. Med samhällsekonomiska perspektiv innebär alla kostnader och intäkter som går åt för 

landstinget, kommunen, staten, patienten och för anhörig, för behandlingen och sjukligheten 

(29). När man pratar om kostnader inom ett sjukvårdsperspektiv innebär det kostnader som 

går åt inom hälso- och sjukvården (30).  
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Läkemedelseffekter 

 

Studie 1 och studie 2 var RCT-studier som var uppbyggda och utförda på liknande sätt vilket 

gör att resultaten var jämförbara. 

  

Pravastatin i jämförelse med placebo i primärprevention minskade risken för dödlig eller 

icke- dödlig hjärtkärlhändelse hos män med hyperkolestrolemi och ingen historia av 

hjärtinfarkt med cirka 30 % till följd av att pravastatin sänkte LDL med 26 % samt en 

måttlig sänkning av triglycerider och en ökning av HDL-kolesterolet. I studie 2 minskade 

incidensen för den första akuta större hjärt-kärlhändelsen med 37 %, alltså något bättre 

resultat än i studie 1 men ändå ganska jämförbart. Till följd av att LDL-kolesterolet 

minskade, minskade även behovet av angiografi och revaskuleringar.  

Bortfall mellan de olika grupperna var lika och biverkningarna var väl tolererad. Pravastatin 

eller lovastatin visade sig inte ha negativ påverkan på leverfunktionen eller orsaka myopati 

samt ingen ökad risk för cancer noterades.   

För klarläggande av kostnadseffektiviteten för behandling i studie 2 krävdes att man gjorde 

fler resursnyttjande analyser, som inkluderar kostnader för långtidsbehandling, 

sjukhusvistelse samt kostnader för diagnostiska och terapeutiska åtgärder. Antalet 

hjärtinfarkter var signifikant högre i placebogruppen än i behandlingsgrupperna.  

Fem års behandling med pravastatin av 1000 medelålders män med hyperkolestrolemi och 

inget tidigare tecken på hjärtinfarkt gav ett NNT på 53, som innebär att 53 personer måste 

behandlas i över 5 år för att förhindra 1 hjärtinfarkt.    

NNT- tal för behandling med lovastatin under fem år beräknades till 45.  

 

Studie 4- Studien var en prospektiv, randomiserad, öppen, blindad studie där syftet var att 

utvärdera den primära förebyggande effekten av statiner hos män och kvinnor med 

hyperkolesterolemi hos individer utan tidigare kliniska hjärt-kärlsjukdomar. I japan är den 

högsta tillåtna dosen av pravastatin 20 mg per dag. Studien visar att låga doser av pravastatin 

minskade risken för kranskärlsjukdomar trots den måttliga sänkningen av totalkolesterolet och 

LDL- koncentrationerna med ca 30 %. Förekomsten av kranskärlssjukdomar var mycket lägre 

i gruppen som fick pravastatin plus diet. NNT- talet för att förhindra en första akuta större 

hjärt-kärlhändelse var 119 under den genomsnittliga uppföljningen. Antalet hjärtinfarkt var 

också signifikant lägre i gruppen som fick pravastatin plus diet. NNT- talet för pravastatin 

plus diet uppmättes till 255, som innebär att 255 måste behandlas för att förhindra 1 

hjärtinfarkt.  

 

Patientpopulationen i denna studie och de övriga två skiljdes sig åt. Patienterna i denna studie 

hade en högre genomsnittlig HDL- koncentrationer samt ett lägre BMI.  

Det fanns inga skillnader mellan de olika grupperna när det gäller död i icke- 

kardiovaskulära sjukdomar samt allvarliga biverkningar. Inga fall av rabdomyolys 

rapporterades in.  
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Icke farmakologiska effekter 

 

Läkemedelsboken anger att två tredjedelar av alla hjärtinfarkter anses kunna förhindras 

genom förebyggande av ohälsosam livsstil. Detta skulle innebära en kraftig reducering av de 

totala samhällsekonomiska kostnaderna associerade med hjärtinfarkt.  Inga icke 

farmakologiska studier av hög kvalitet, där man tittat på dietinterventioner hittades 

emellertid, varför jag inte kan bekräfta det läkemedelsboken säger. Det krävs stora kliniska 

studier för att kunna dra absolut slutsats angående detta.  

 

Ekonomisk synvinkel  

 

Syftet med studie 3 var att utvärdera vilka effekter fem års statinanvändning har på vård 

resursutnyttjande, kostnader och livskvalitén under 15 år hos män i åldern 45-64 år utan en 

historia med hjärtinfarkt. Fem års behandling av 1000 patienter med pravastatin (40mg/dag) 

sparade NSH 710 000 pund (ca 9 930 557 kr) och behandlingen med pravastatin under fem 

år resulterade i långsiktig nytta genom en reducering av hjärtkärlhändelser. Den ekonomiska 

fördelen med en reducering av hjärtkärlhändelser relateras till att denna reducering hindrade 

163 kardiovaskulära slutenvårdsvistelser som omfattar 1836 dagar på sjukhus. Här ingick 

inläggningar för 35 hjärtinfarkter, 11 strokes, 11 fall av hjärtsvikt och 100 

kranskärlsrevaskulariseringar. 

 

Finansieringsmodellen för sjukvården är i stort sett lika för Storbritannien som för Sverige, 

därför bör översättningen av kostnaderna till svenska kronor inte skilja så pass mycket (29). 

En natt på hjärtintensivavdelningen i Sverige kostar ungefär mellan 10 000 och 15 000 

kronor, och en akutvårdplats kostar ungefär 8 000-12 000 kr/dygn och kostnaderna för en 

akutvårdplats beror på vilken typ av vård som krävs. Fem års behandling med pravastatin 

besparade 1836 dagar på sjukhuset. En besparing på 1836 dagar t.ex. på 

hjärtintensivavdelningen skulle spara, 1836 dagar × 10 000 kr = 18 360 000 kronor och 1836 

dagar på en akutavdelning skulle spara, 1836 dagar × 8 000 kronor = 14 688 000 kronor.    

 

Läkemedelskostnaden samt kostnadsuppföljningen under fem år uppskattades till 724 074 

pund (9 228 829.98 kr). Kostnaderna för uppföljningen av läkemedelsbehandligen var så 

pass liten att den är försumbar.  

År 1989 kostade det 558,98 kr att behandla 1 patient med pravastatin under 1 år.  

9 228 829.98 kr/ 3302 patienter = 2 794,9 kr 

2 794,9 kr/ 5 år = 558,98 kr 

 

Pravastatin Teva 40 mg 100 tabletter är idag det billigaste märket som kostar 112,00 kr. Att 

behandla en patient med pravastatin 40 mg under 1 år idag kostar 408,8 kr. Skillnaden från 

1985 och idag är att man sparar 150,18 kr per person under ett år när man behandlar en 

person med pravastatin. I de andra två studierna, studie 2 och 4, analyserades inte 

kostnaderna explicit men då det ger liknande behandlingsresultat skulle man förvänta sig att 

kostnaderna för läkemedelsbehandlingen påverkas på samma sätt.   
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Studien var gjord ur ett sjukvårdsperspektiv och inte ur ett samhällsperspektiv, vilket strider 

mot Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) rekommendationer som de har lagt 

fram. Det krävs dock flera hälsoekonomiska studier som gjorts ur ett samhällsperspektiv för 

att man ska kunna se hur kostsam statinbehandlingen är i primärprevention hos friska 

personer med hyperkolestrolemi. Kostnaderna som man pratar om ur ett smahällsperspektiv 

är kostnader som går åt för landstinget, kommunen, staten, patienten och för anhörig, för 

behandlingen och sjukligheten så att man får en överblick över hur sparsam denna 

behandling är för samhället. 

Kostnadseffektiviteten av statinbehandling i primärprevention beror på sjukdomsrisken som 

föreligger för hjärt-kärlsjukdomar i populationen som behandlas. Andra faktorer så som 

diabetiker eller inte, rökare eller inte, blodtrycksnivåer, samt ålder och kön är också något att 

överväga 

 

Slutsats 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att statiner i primärprevention hos personer med 

hyperkolesterolemi utan historia av hjärtinfarkt minskar risken för den första akuta större 

hjärt-kärlhändelsen associerat med att nivåerna av de skadliga blodfetterna reduceras. Den 

ekonomiska fördelen med en reducering av antalet hjärtkärlhändelser var att det hindrade 

163 kardiovaskulära slutenvårdsvistelser som omfattar 1836 dagar på sjukhus.  

Kostnadseffektiviteten av statinbehandling i primärprevention beror på sjukdomsrisken som 

föreligger för hjärt-kärlsjukdomar i populationen som behandlas. Värdet av 

statinbehandlingen i primärprevention hos personer med hög risk för hjärt-sjukdom bedöms 

vara avsevärd både för individen själv och för samhället.  

Det krävs dock fler hälsoekonomiska studier som gjorts ur ett samhällsperspektiv för att man 

ska kunna se hur kostsamt statinbehandlingen är i primärprevention hos friska personer med 

hyperkolesterolemi. Det behöver även göras fler icke farmakologiska studier där man tittar 

på dietinterventioner. Detta är viktigt för att förkasta eller verifiera uppfattningar likt en 

utsaga i läkemedelsboken om att två tredjedelar av alla hjärtinfarkter skulle kunna elimineras 

med dietomläggning.  
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